Kolbuszowa, 13.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9.1/2017
Firma SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny w związku z realizacja projektu pt.
„Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, zaprasza do
składania ofert na:
Zakup wyposażenia dla Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej w ramach zadania
pn. wyposażenie przedszkola.

Zamawiający:
SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny
ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814 168 6848

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia w pomieszczeniach
Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej, w podziale na 4 części:
1) Część I – meble;
2) Część II – sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt sportowy;
3) Część III – urządzenia komputerowe i sprzęt elektroniczny;
4) Część IV – sprzęt kuchenny;
5) Część V – pomoce dydaktyczne.
Szczegółowy opis każdej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca może w ramach przedmiotowego zamówienia złożyć ofertę na jedną, kilka lub
wszystkie części zamówienia. Oferta dla każdej części powinna być złożona na osobnym
formularzu (Załącznik nr 1). W ramach każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna
umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego.
W/w dostawy realizowane będą w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego
w Kolbuszowej” nr RPPK.09.01.00-18-0025/16-00 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
W przypadkach, gdzie użyto nazw własnych lub znaków towarowych dla opisu przedmiotu
zamówienia, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „typu” lub „równoważny”. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany
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wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego, poprzez wskazanie modelu, producenta oraz dołączenie atestów,
certyfikatów lub dokumentów równoważnych dopuszczających do stosowania w obrocie.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Część I - meble (CPV: 39000000-2, 39110000-6, 39120000-9, 39130000-2, 39150000-8,
39161000-8)
Część II – sprzęt rehabilitacyjny (CPV: 33158400-6)
Część III – urządzenia komputerowe i sprzęt elektroniczny (CPV: 30213000-5, 31710000-6)
Część IV – sprzęt kuchenny (CPV: 39221000-7, 39710000-2, 39221100-8)
Część V – pomoce dydaktyczne (CPV: 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9)

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Dla uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny
ofert. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania na podstawie przesłanek
określonych w pkt. 3 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

5. Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach:
1) Część I – do 31.08.2017 r.
2) Część II – do 31.08.2017 r.
3) Część III – do 31.08.2017 r.
4) Część IV – do 31.08.2017 r.
5) Część V – do 31.08.2017 r.
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6. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty
dostawy i montażu.
Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości
zamówienia dla poszczególnych części osobno.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Pani Anna Stępień tel.: 693147275
oraz Pani Bożena Samojedny, tel.: 609414023, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –
15.00.

7. Kryterium i sposób oceny ofert.
7.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach każdej z części
zamówienia, stosując następujące kryteria:
Lp.

1.
2.

Kryterium

Cena brutto
Okres gwarancji/rękojmi
Razem

Maksymalna ilość
punktów

100
100

Waga
(W)

0,90
0,10

Maksymalna ilość
punktów w
danym kryterium
(Pmax)
90
10

a) Cena [C] 90% - (max 90 pkt.)
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena brutto
Sposób obliczenia:
C = (Cmin/Cb) x W1 x 100 pkt
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto oferty badanej
W1 – waga kryterium cena
b) Okres udzielonej gwarancji/rękojmi [G] 10% (max. 10 pkt)
G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji /rękojmi”
gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:
· za udzielenie gwarancji/rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt
· za udzielenie gwarancji/rękojmi na okres wyższy niż 24 miesiące – 10 pkt
7.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
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Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
R=C+G
gdzie
R – razem liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium ceny
G – liczba punktów w kryterium okres gwarancji/rękojmi
7.3 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
7.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
7.6 Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.

8. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis
lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 2).
2) Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
3) Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3)
b) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy
(Załącznik 4)
Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednej, nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej:
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Nazwa i adres Wykonawcy

SEGEN S.C.
Anna Stępień, Bożena Samojedny
ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a
36-100 Kolbuszowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.1/2017
Zakup wyposażenia dla Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej w ramach projektu pn.
„Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” nr RPPK.09.01.00-18-0025/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020.
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać do dnia 21.08.2017r. do godz. 9:00

9. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście/listownie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: SEGEN
S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a, 36-100 Kolbuszowa,
w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. godz. 08.30, co oznacza, że z upływem powyższego
terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Zmawiającego,

10.Dodatkowe warunki
10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.2 Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
10.3 Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze
wzorem umowy (Załącznik 5).

11.Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy usług:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają asortyment odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego (Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie - Załącznik nr 4)
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